Známe výherce veletržní soutěže firmy Nexnet, a.s. o software za 100 000,- !
Veletržní soutěž společnosti Nexnet, a.s. se již stala na strojírenském veletrhu tradicí. Proto i letos se jí na
MSV v Brně mohl zúčastnit každý z návštěvníků, který zavítal na náš stánek. Stačilo vyplnit formulář, který
buď obdržel na jednom ze stánků Nexnet, a. s. v pavilonu P nebo B, nebo jej vyplnil na webových stránkách
společnosti Nexnet, a.s. Otázky se týkaly jako vždy produktů, které Nexnet, a. s. nabízí a podporuje v rámci
rodiny Vero Software: CAD/CAM software Edgecam, který je považován za standard pro obrábění 3D
objemových modelů, Alphacam, který slouží k programování CNC strojů pro obrábění kovů, plastů, dřeva a
minerálů, VISI pro konstrukci a výrobu forem a postupových nástrojů. CAD/CAM software Radan pro ty, kteří
mají CNC výrobu zaměřenou na tváření plechů, tj. řezání plazmou, vodním paprskem, laserem, vysekávání
a ohýbání. A v neposlední řadě i SpaceClaim, výkonný a rychlý CAD software pro tvorbu a editaci
objemových modelů.
Šťastný výherce naší veletržní soutěže o CAD/CAM software za 100 000,- Kč je na světě! Štěstí se tentokrát
usmálo na pana Františka Nováčka, který pracuje ve firmě v Olomouckém kraji, zabývající se již 20 let
strojním obráběním a zámečnickou výrobou. Její specializací je střední a těžké obrábění kovových i
nekovových materiálů jako je ocel, litina, nerezová ocel, silon a další. Pan František Nováček zvolil jako
výherní software SpaceClaim. Na dotaz proč mezi nabízenými softwary zvítězil právě SpaceClaim pan
Nováček mimo jiné uvedl, že před lety měl k dispozici demo verzi tohoto softwaru, takže když se na něj
usmálo štěstí v soutěži, vlastně měl jasno. SpaceClaim ho zaujal, jednak svými možnostmi pro kreslení, a –
dle jeho slov - pro úpravu 3D modelů je to to nejlepší, co kdy vyzkoušel! Jsme rádi, že soutěž splnila svůj
účel a že pan Nováček získal, přesně to, co si přál. Za celý tým Nexnet a. s. panu Nováčkovi blahopřejeme
a přejme mu hodně úspěchů v práci se SpaceClaim!

Těšíme se, že v příštím roce budeme moci udělat radost třeba právě vám!

